
أثر عن ابن مسعود رضي اهللا  (( يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم اهللا بشيء من الصيد ))قال اهللا تبارك وتعاىل: 

يا " إذا سمعت اهللا يقول  (؟ قال رضي اهللا عنه  عنه أثرذا ما" يا أيها الذين آمنوا " عنه يف مثل هذا التعبري 

(( لننظر اآلن  . )فأرعها سمعك ، استمع ، انتبه ؛ فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه  " أيها الذين آمنوا

اجلملة هنا خربية ومؤكدة مبؤكدات ثالثة ؛ وهي يا أخ ؟ الالم ، ونون  ليبلونكم اهللا بشيء من الصيد ... ))

خيتربنكم ؛ وملاذا يكون " بلونكم ي" ألن الالم موطئة للقسم ؛ ومعىن  ؛ القسم املقدر ، (( ليبلونكم ))التوكيد 

الذي تصطادونه وهو حمرم  (( بشيء من الصيد )) (( ليعلم اهللا من يخافه بالغيب )) .االختبار ؟ قال: 

أي تصيدونه باليد وتصيدونه بالرماح ، وهذا على  (( تناله أيديكم ورماحكم ))يف حال اإلحرام ؛ عليكم 

روا ينالونه بأيديهم وما كان طائرا كانوا ينالونه برماحهم ؛ ألن الطائر اختالف حال الصيد ؛ فما كان زاحفا صا

أعلى والطريان أسرع من الزحف ؛ لكن مع ذلك يكون الطري نازال وهادئا يف طريانه ألن الذي ميسكه يف جو 

؛ وقلنا  السماء من هو ؟ اهللا عزوجل ، فهو قادر عزوجل على أن حيبطه إىل قرب األرض وأن جيعل طريانه هادئا

الالم هنا للتعليل ،  (( ليعلم اهللا من يخافه بالغيب )) (( ليعلم ))إن االبتالء هو االختبار ؛ ألي شيء ؟ قال: 

هلا معنيان ؛ املعىن األول: خيافه وهو  (( بالغيب ))ويعلم أن يدرك عزوجل من خيافه بالغيب أي من خياف اهللا ، 

أيضا املعىن الثاين أي  (( بالغيب ))؛ ( فإن لم تكن تراه فإنه يراك ) سبحانه وتعاىل غائب عن نظره يف قوله: 

حال غيابه عن الناس مثل أن يكون يف ليل أو يف ظل شجرة أو من وراء أكمة أو يف جمرى صيد أو حنو ذلك ؛ 

نه إذ أنه مل هلا معنيان ؛ األول: أنه خياف ربه مع غيبته تبارك وتعاىل ع (( ليعلم اهللا من يخافه بالغيب ))إذا 

أي بغيبه عن الناس ؛ ألن من الناس من يظهر خمافة اهللا  (( بالغيب ))يرى ربه لكنه عرفه بآياته ؛ واملعىن الثاين 

(( إن الذين ظاهرا ولكنه باطنا ال خياف اهللا عزوجل ؛ والذي ميدح من خياف اهللا بالغيب ، قال اهللا تعاىل: 

أي فمن اعتدى على حمارم اهللا  (( فمن اعتدى بعد ذلك )) . ر ))وأجر كبين ربهم بالغيب لهم مغفرة شو يخ

أي عذاب مؤمل يف الدنيا أو يف اآلخرة ، إما يف الدنيا  (( فله عذاب أليم ))عزوجل بعد أن بني اهللا له احلكم 

له ليعلم من خيافه يف اآلية الكرمية: بيان امتحان اهللا تبارك وتعاىل لعباده بتيسري أسباب املعصية   وإما يف اآلخرة .

(( ليبلونكم اهللا بشيء من الصيد تناله أيديكم بالغيب ومن ال خيافه إال يف العالنية ؛ وجهه من اآلية ظاهرة 

ومن فوائدها: فضيلة الصحابة رضي اهللا عنهم الذين هم مقدم هذه  . ورماحكم ليعلم اهللا من يخافه بالغيب ))

هم على حمارم اهللا وعدم انتهاكهم حلرمات اهللا ؛ فإن هذا الصيد الذي األمة ؛ وذلك خبوفهم من اهللا وعدم حتيل

ابتلوا به وقع ذلك فعال ألن اهللا أخرب بأنه سيفعل وفعل عزوجل ؛ لكن مل يذكر عن واحد منه أنه أخذ صيدا 

فضل ومن فوائدها: أن هذه األمة ت واحدا ، خاف اهللا عزوجل وعظموا حمارمه ؛ وهذا فضل عظيم هلذه األمة .



سائر األمم وعلى رأسهم األمة اليهودية ؛ ألن أمة اليهودية ابتالهم اهللا تعاىل بنحو هذا ولكنهم حتيلوا على حمارم 

اهللا ، ابتالهم اهللا تعاىل بالصيد الصيد البحري ال الصيد الربي ، حترم اهللا عليهم صيد السمك يوم السبت 

أخذون السمك أو احليتان يأخذونا يوم األحد فابتالهم اهللا فاحتالوا على ذلك وجعلوا شباكا يف يوم اجلمعة ي

(( املاء من كثرا فتحيلوا هذه احليلة فقال اهللا تعاىل هلم:  ن تأيت يوم السبت شرعا أي على ,عزوجل بكون احليتا

القردة ألم فكانوا قردة ـ والعياذ باهللا ـ ، كل أهل القرية ، أصبحوا يتعاوون كما تعاوى  كونوا قردة خاسئين ))

ومن فوائدها: أن  حتيلوا على حمارم اهللا مبا ظاهرها إباحة فقلبهم اهللا تعاىل إىل حيوان أقرب ما يكون من اإلنسان .

يتنبه اإلنسان لنفسه إذا يسرت له أسباب املعصية وأن ال يتدرج به الشيطان ؛ ألن الشيطان قد تيسر له أسباب 

حىت يقع يف احملظور ؛ فليحذر اإلنسان من تسهيل أو من تيسري أسباب  املعصية وال يدري عن نفسه مث ينهمك

املعصية له أن يقع يف املعصية ؛ وهلذا كان اإلنسان إذا ابتلي بتيسري املعصية له وتركها هللا عوضه اهللا تعاىل له خريا 

له فيما نعلم ، كان مملوكا  ، انظر إىل يوسف عليه الصالة والسالم فقد يسر اهللا له أسباب املعصية تيسريا ال نظري

لعزيز مصر وكان له امرأة يرى أا من أمجل النساء ألا امرأة العزيز وأعجبها يوسف وأحبته حبا شديدا حىت 

وصل إىل شغاف القلب يعين قعر القلب حب هذا الرجل وعجز أن تسكت ، يف يوم من األيام سولت هلا 

قت األبواب ـ واألبواب مجع باب أقلها ثالثة ـ يف حجرة من وراء نفسها أن تدعوه إىل فعل الفاحشة فدعته وغل

حجرة من وراء حجرة واألبواب مغلقة وليس عندها أحد ، فدعته لنفسها وتوعدته أنه إن مل يفعل سجنته وأهانته 

(( قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه فدعا ربه  ين ))(( ليسجنن وليكونا من الصاغر ، قالت: 

وال تظنوا أن اجلمع يعين أن مع املرأة أحدا ؛  تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين ))وإال 

(( فاستجاب له ربه فصرف لكن يريد اجلنس فإن هذه اليت فتنت رمبا يفتنه غريها فأراد أن يكون دعائه عاما 

أسباب املعصية ؟ نعم ؛ بل أكثر ؛ يوسف عليه الصالة والسالم هيئت له  عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ))

من ذلك ، هدد بأن يهان ويسجن إن مل يفعل ومع ذلك جلأ إىل اهللا عزوجل ويف هذه الضرورة استجاب اهللا 

( رجل دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال إني أخاف تعاىل دعائه ؛ ويف السبعة الذين يظلهم اهللا يف ظله: 

زوجل ؛ بالغيب أو بالشهادة ؟ بالغيب ألنه ما عنده أحد لو عنده مل يذكر أي مانع سوى خوف اهللا عاهللا ) 

أحد لقال إين أخاف أن يشهد فالن أو فالن ؛ فاهلم انتبه لنفسك سواء يف البيع أو الشراء أو أي شيء انتبه 

ومن فوائدها: أن الصيد يف حال  لنفسك ، إذا يسرت لك أسباب املعصية فاعلم أن ذلك امتحان من اهللا .

ومن فوائدها: أن من اعتدى بعد أن تبني له احلكم  . (( ليعلم اهللا من يخافه بالغيب ))رام حمرم ؛ لقوله: اإلح

(( بعد ومن فوائدها: أن من كان جاهال فإنه ال إمث عليه إذا فعل املعصية ؛ لقوله:  فله عذاب أليم أي مؤمل .



واهللا تبارك وتعاىل علمه  (( من يخافه بالغيب ))وله: ومن فوائدها: إثبات عليم اهللا تبارك وتعاىل ؛ لق ذلك )) .

(( ليبلونكم فإن قال قائل: هذه اآلية سياقها يدل على جتدد العلم هللا عزوجل ؛ ألنه قال:  حميط بكل شيء .

هذا وقبل وهو جل وعلى عامل بذلك قبل أن خيلق  (( ليعلم اهللا من يخافه بالغيب ))مث قال:  اهللا بشيء ))

(( ليعلم اهللا من ات واألرض خبمسني ألف سنة ؟ وهذا إشكال واقع يشكل على كثري من الناس خلق السمو 

لكن اجلواب عن ذلك من وجهني ؛ الوجه األول:  أليس اهللا قد علم ؟ اجلواب: بلى ، قد علم يخافه بالغيب ))

بني كون الشيء معلوما قبل أن أن علم اهللا قبل وقوعه علم بأنه سيقع ؛ وعلمه بعد وقوعه علم بأنه واقع ؛ وفرق 

فإن قال قائل: هذا مسلم يف علم اإلنسان فإن اإلنسان إذا علم بأن الشيء سرقه غدا  يقع ومعلوما بعد أن يقع .

هذا علم لكن إذا وقع صار علم الثاين أقوى من علمه األول ألن علمه األول علم اليقني وعلمه الثاين عني اليقني 

فاجلواب: حنن ال  جدد علمه ويقوى علمه تارة ويضعف تارة ؛ لكن علم اهللا واحد ؟، ومعلوم أن اإلنسان يت

نقول إن اهللا سبحانه وتعاىل إذا علمه واقعا ازداد علمه بذلك أبدا ، هو عامل به ؛ لكن عامل به أنه وقع ال أنه 

ه اجلزاء ؛ أما الوجه الثاين فنقول: سيقع ألن العلم األول ال يرتتب عليه جزاء بالنسبة للعبد والعلم الثاين يرتتب علي

علمه السابق ملا وقع علم بأنه سيقع ولكنه ال يرتتب على هذا العلم أي ثواب وال عقاب ؛ مىت يرتتب الثواب 

والعقاب ؟ إذا عمل العبد ؛ فيكون علمه الثاين الذي بعد وقوع الشيء علما يرتتب عليه الثواب والعقاب ؛ 

ومن  ظن اجلاهل أن علم اهللا يتجدد وحنن أن علم ربنا عزوجل مل يزل وال يزال موجودا .ويتعني اجلواب ذا لئال ي

فوائدها: الثناء على من خياف اهللا بالغيب ـ جعلنا اهللا وإياكم منهم ـ ؛ ألن كثري من الناس خياف اهللا سبحانه 

س يعلمون به ازداد خوفا ، يعين وتعاىل عنده خوف من اهللا لكن يقل خوفه إذا مل يكن حوله أحد ؛ وإذا علم النا

أصل اخلوف عنده لكن إذا كان عنده أحد ازداد خوفه من فعل املعصية خوفا من عقاب اهللا وخوفا من مالمة 

؛ فعليك  أن يداهن الناس ويراقبه فيقع الناس ؛ وهذا وإن كان حممودا لكنه ضعيف اخلوف من اهللا وخيشى عليه

(( يا أيها الذين آمنوا ال مث قال اهللا تبارك وتعاىل: يف السر ويف العلن   فك هللا واحداأيها األخ أن يكون خو 

(( ال تقتلوا الصيد وأنتم مما ذكر أنه سبحانه وتعاىل سيبتليهم ذكر احلكم فقال:  تقتلوا الصيد وأنتم حرم ))

أل " لبيان احلقيقة ؛ "  (( الصيد وأنتم حرم ))و" ال " هنا ناهية ، وعالمة كوا ناهية حذف النون ،  حرم ))

فما هو الصيد احملرم ؟ العلماء والسيما أهل الفقه رمحهم اهللا بني ضابطا هلذا فقالوا: إنه احليوان الربي املأكول 

الربي ضده  ؛املتوحش طبعا ، هو احليوان الربي املأكول املتوحش طبعا ؛ احليوان الربي ، احليوان هذا جنس 

؛ املتوحش طبعا ضده املتأهل وهو احليوان اإلنسي الذي يألف الناس يف بيوم ؛ ؛ املأكول ضده احلرام  البحري

هذا هو الصيد ؛ وعلى هذا فحيوان البحر ال يدخل يف النهي ألنه ليس مرادا ذه اآلية وإن كان صيدا لكنه 



صيد البر  (( أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكمحبري ، وقد قال اهللا تعاىل: 

؛ كم ذكرنا من قيد ؟ قلنا الربي ضد البحري ، املأكول وهذه اآلية صرحية فصل اهللا فيها وبني  مادمتم حرما ))

فإنه ليس عليه إمث ألن دجاج من  ضد احلرام ، املتوحش ضده املتأهل ويسمى اإلنسي ؛ فلو أن احملرم ذبح دجاجة

أس مع أنه بري مأكول لكنه ليس متوحش ، وإن كان بريا اإلنسي ليس من املتوحش ؛ ولو ذبح خروفا فال ب

ومأكوال ؛ والعربة بالطبع ، باألصل ال عربة بالوصف الطارئ ، الوصف الطارئ ال عربة به ؛ فلو توحش إنسي أو 

استأنس وحشي فما العربة ؟ باألصل ؛ وهلذا لو أن إنسانا رب أرنبا فهل جيوز إذا أحرم أن يذحبها ؟ ال ؛ ملاذا ؟ 

ألن العربة بأصلها متوحشة يف األصل الوصف طارئ عليها ؛ ولو أن دجاجة فرت وتوحشت وصارت تطري مع 

؛ وإمنا النهي هنا لئال  الطيور فهي حالل أو غري حالل للمحرم ؟ حالل ؛ ألن أصلها أا متأهلة فالعربة باألصل

الصيد ، اإلنسان املبتلى باللهو بالصيد ال  جير طلب الصيد احملرم عن نسكه فينشغل قلبه ؛ ألنه ال أشد من هلو

يقر له قرارا حىت يتابع الصيد ؛ وهلذا نسمع عن أهل الصيد أن الواحد منهم يتعب يف اخلروج إىل الرب لطلب 

الصيد ويلحقه الظمأ واجلوع وال ... وحرارة األرض وبرودة الشتاء ولكنه ال يبايل ألن قلبه مشغول وإذا كان اهللا 

(( ومن  ) لئال ينشغل احلاج فانشغاله يف الصيود أشد هلوا . رفث وال فسوق وال جدال في الحج )(( فالقال: 

اجلملة شرطية ؛ و" من " اسم شرط ، وأمساء الشرط تفيد  قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم ))

 (( فجزاء ))نعم ؛ وعلى هذا فقوله: العموم يعين أي إنسان قتله منكم متعمدا قتله فعليه جزاء مثل ما قتل من ال

وال ميكن أن جنعلها نعتا  (( جزاء ))مبتداء خربه حمذوف ؛ والتقدير: فعليه جزاء ؛ و " مثل " عطف بيان لقوله: 

نكرة وال تنعت النكرة باملعرفة ؛  (( جزاء ))معرفة حيث أضيفت إىل اسم املوصول ؛ و (( مثل ما قتل ))ألن 

  ، وعطف البيان قريب من الصفة لكنه ال يشرتط فيه ما يشرتط يف النعت . لكن جنعلها عطف بيان

  عن العقوبة بالذنب ؟ السائل :

(( هذا واقع يعين إصابة اإلنسان بذنبه إلعراضه عن طاعة اهللا أشد من العقوبة ؛ وهلذا قال اهللا عزوجل:  الشيخ :

ت فكون اإلنسان مستقيما مث يشعر بأنه ضعف فإن تولوا فاعلم أنما يريد اهللا أن يصيبهم ببعض ذنوبهم ))

استقامته وصار يرتكب املعاصي هذه عقوبة ؛ يقول بعض السلف " إن اإلنسان ليحرم صالة الليل بذنب يصيبه 

" لكن أكثر الناس يف هذا عن غفلة يظنون أن املصائب اليت على الذنوب هي مصائب حسية وليس كذلك ، 

  لسالمة ـ .مصيبة القلب أشد ـ نسأل اهللا ا

  



يا أيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا  ((أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ 

فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل 

  فينتقم اهللا منه واهللا عزيز ذو انتقام ))ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا اهللا عما سلف ومن عاد 

وأظن أننا  (( يا أيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد وأنتم حرم ))أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم ؛ قال اهللا تعاىل: 

نا كما قل  (( يا أيها الذين آمنوا ال تقتلوا الصيد ))يقال يف قوله تعاىل:  تكلمنا على فوائد اآلية السابقة ؟ نعم .

واملناسبة بني هذه اآلية واليت قبلها ظاهرة ، أن  (( يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم اهللا بشيء ))يف اآلية اليت قبلها 

(( يا أيها الذين آمنوا ال تقتلوا اهللا عزوجل ملا أخرب أنه سيختربهم ذا الصيد اهم أن يقتلوه فقال جل وعال: 

يف حمل نصب على احلال ؛ و " احلرم " مجع حرام واملراد به احلرم يف  رم ))(( وأنتم حمجلة  الصيد وأنتم حرم ))

املكان واحلرم يف احلال ؛ احلرم يف املكان بأن يكونوا يف حرم مكة واحلرم يف احلال بأن يكونوا حمرمني حبج أو عمرة 

اآلية ؛ ولو كان حمال  ؛ وعلى هذا لو أحرم اإلنسان من ذي احلليفة فمن حني إحرامه من ذي احلليفة يدخل يف

(( ال تقتلوا قوله:  ووصل إىل مكة إىل حدود احلرم فإذا دخل هذه احلدود فقد صار حراما أي يدخل يف اآلية .

فسرنا الصيد بأنه كل حيوان بري مأكول متوحش طبعا ، هذا هو الصيد ؛ وذكرنا فيما سبق مفاهيم  الصيد ))

من قتله منكم أيها املؤمنون متعمدا  جزاء مثل ما قتل من النعم ))(( ومن قتله منكم متعمدا ف هذه القيود .

مبتداء خربها  (( فجزاء مثل ما قتل من النعم )) (( فجزاء ))لقتله يف حال إحرامه أو يف حال كونه حراما ؛ 

ثل ما (( م والتقدير: فعليه جزاء ؛ أي عليه جزاء جيزي به عما قتل ؛ وسيأيت بيان ذلك إن شاء اهللا . حمذوف

يعين يكون مماثال له ؛ واملراد باملماثلة هنا املقاربة يف اخللقة ألن التماثل بني الصيد وبني النعم  قتل من النعم ))

هي ثالثة أشياء: اإلبل ،  (( من النعم ))مستحيل من كل وجه ؛ لكن املراد بذلك التقارب يف اخللقة ؛ وقوله: 

" (( ذوا عدل منكم )) أي ذه اجلزاء أو ذا املثل  (( يحكم به )) .والبقر ، والغنم؛ وتسمى يمة األنعام 

أي صاحبا عدل منكم ؛ والعدل هو االستقامة يف الدين واملروءة ، هذا  (( عدل ))ذوا " مثىن وهي مضافة إىل 

رمحهم اهللا بأن أي ذوا استقامة يف الدين واملروءة ؛ أما يف الدين ففسرها الفقهاء  (( ذوا عدل ))العدل ؛ فمعىن 

يأيت بالفرائض وأن ال يفعل كبرية وال يسر على صغرية ، هذا استقامة يف الدين ؛ أما االستقامة يف املروءة أال 

يفعل ما يشينه عند الناس وأن يفعل ما جيمله عندهم يعين يفعل اجلميل ويدع املشني ؛ وهذا األخري خيتلف 

املروءة ، والعربة  لد ال خيل املروءة ويف بلد آخر خيلون فعل شيء يف باختالف األحوال والبلدان واألزمان ؛ قد يك

( إن مما أدرك بأعراف الناس املستقيمة ال عربة باهلمج الذين حق عليهم قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

وا عدل منكم (( ذاملراد ذوي املروءة احلميدة  الناس من كالم النبوة األولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت )



فالبد أن يكون احلكم من املؤمنني ؛ وحيتمل أن يكون اخلطاب للصحابة رضي اهللا عنهم واخلطاب للمؤمنني  ))

(( " هديا " هذا حال يعين حال كون هذا اجلزاء هدا ،  (( هديا بالغ الكعبة )) فريجع يف ذلك إىل حكمهم .

(( أو كفارة طعام مساكين  أي واصال إىل احلرم وليس املراد إىل جوف الكعبة بإمجاع املسلمني . بالغ الكعبة ))

يعين " أو " هنا للتخيري ، كلما جاءت " أو " يف كتاب اهللا فهي للتخيري وإن شردت للرتتيب فإن اهللا يبني  ))

للكفارة أا طعام مساكني ؛ ويف قراءة بيان  (( طعام مساكين ))وقوله:  (( أو كفارة طعام مساكين ))؛  عزوجل

باإلضافة ؛ والكفارة مأخوذة من الكفر مبعىن السرت وهي الفدية اليت تسرت  (( كفار طعام مساكين ))عندي: 

املساكني  (( مساكين ))الذنب حىت ال يكون له أثر على اإلنسان ال يف قلبه وال يف وجهه وال يف قومه ؛ وقوله: 

به الفقري ؛ ويقال فقري واملراد به املسكني وذلك أن الفقري واملسكني من الكلمات اليت إذا مجع مسكني واملراد 

اجتمعت تفارقت وإذا تفارقت اجتمعت أي أنه إذا ذكر أحدها مشل اآلخر وإن اجتمعا فسر كل واحد مبعىن ؛ 

(( املساكني غري الفقراء ؛  )) (( إنما الصدقات للفقراء والمساكينفمثال هنا املسكني والفقري ويف قوله تعاىل: 

ومل يبني اهللا عزوجل أنه أي الطعام مماثل بالصيد وذلك لتعذر املماثل ؛ ألن الطعام  أو كفارة طعام مساكين ))

إما بر أو شعري أو متر أو ما أشبه ذلك فال ميكن أن مياثل احلمامة أو النعامة أو الظيب أو ما أشبه ذلك خبالف ما 

ومل يبني اهللا عزوجل مقدار هذا الطعام  (( أو كفارة طعام مساكين ))فإنه ميكن أن مياثله ؛  إذا كان من النعم

أي معادل " ذلك " إشارة  (( أو عدل ذلك صياما )) (( عدل )) وسيأيت إن شاء اهللا بيانه يف الفوائد .

(( ليذوق  ل الطعام صياما .واإلشارة تكون إىل أقرب مذكور ؛ وما أقرب املذكور ؟ طعام ؛ فيكون املعىن أو عد

الالم هنا للتعليل و" يذوق " فعل مضارع وفاعله مسترت جوازا تقديره " هو " ؛ ألنه  وبال أمرهم )) (( ليذوق ))

و" من " اسم موصول لفظه مفرد ومعناه صاحل للمفرد واجلمع ويبني  (( من قتل ))يعود على " من " يف قوله: 

أي  (( ليذوق ))واحد أو مجاعة ؟ واحد ؛  (( من قتله منكم ))وعليه فنقول ذلك الضمري الذي يرجع إليه ؛ 

أي عاقبته ، عاقبة أمره الثقيلة ألن الوبال أصله من الشيء الثقيل واملراد به هنا العاقبة  (( وبال أمره ))القاتل 

و كفارة مساكني ، أو عدل ذلك الثقيلة ألنه من املعلوم أن اإلنسان إذا أجزئ هذا اجلزاء مثل ما قتل من النعم ، أ

(( عفا اهللا أي وبال شأنه وحاله؛  (( ليذوق وبال أمره ))فإن ذلك يشق عليه حسب حاله ؛ وقوله: صياما 

يعين من قتلكم الصيد ؛ ملاذا ؟ ألنه   (( عما سلف ))أي جتاوز وحما  (( عفا اهللا ))احلمد هللا ـ  عما سلف ))

دل ؛ وهذا نظري قول اهللا تبارك وتعاىل فيمن ماتوا قبل تغيري القبلة وكانوا يصلون كان قبل التحرمي فال يؤاخذ به الع

أي ومن عاد بعد أن  (( ومن عاد )) . (( وما كان اهللا ليضيع إيمانكم ))إىل بيت املقدس فقال اهللا يف حقهم: 

 (( واهللا عزيز ذو انتقام ))العقوبة أي فإن اهللا ينتقم منه ؛ واالنتقام األخذ ب (( فينتقم اهللا منه ))تبني له احلكم 



خرب  (( ذو انتقام ))أي ذو عزة ؛ والعزة هي القهر والغلبة واالنتقام وأخذ اجلاين مبا فعل ؛ و" ذو " يف قوله: 

يف هذه اآلية فوائد كثرية ؛ منها: حترمي قتل الصيد على اإلحرام أو يف  ثاين للفظ اجلاللة ؛ واخلرب األول: عزيز .

ومنها: أن قتله مناف لكمال اإلميان ؛ وجه ذلك أن اهللا تعاىل وجه  . (( ال تقتلوا الصيد ))احلرام ؛ لقوله: 

 ت اإلميان .ومنها: أن امتثال ذلك ـ أي اجتناب قتل الصيد ـ من مقتضيا اخلطاب ذا النهي إىل املؤمنني .

ومنها: أن تكره ـ أي ترك قتل الصيد ـ يزيد يف اإلميان ؛ ألنه إذا كان قتله ينقص اإلميان فرتك قتله يزيده ؛ وهنا 

نقول من ترك املعصية هل يثاب عليها ويزداد ا إميانه ؟ واجلواب: البد من تفصيل على النحو التايل : األول: 

أو زينت به بوساوس اجلن أو اإلنس تركها هللا فهذا يثاب عليها ، يثاب  أن يرتكها هللا عزوجل بعد أن هم ا

القسم الثاين: أن يرتكها رغبة منه ال هللا وال  .عليها ألنه تركها هللا عزوجل ؛ وإخالصه هللا برتكها طاعة يثاب عليه 

؛  واهللا طابت نفسي ما أ ملاذا ؟لعجز عنه ، فهذا ال له وال عليه ؛ كإنسان هم مبعصية وتأهب هلا ولكنه تركها ؛ 

الثالث: من أراد املعصية وسعى هلا  فهذا ال له وال عليه ؛ ال له ألنه مل حيدث إخالصا ؛ وال عليه ألنه مل يفعله .

( إذا سعيها لكنه عجز عنه ؛ فهذا يكتب له وزر فاعلها ؛ ودليل ذلك قول النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم: 

لقاتل والمقتول في النار ، قالوا يا رسول اهللا هذا القاتل فما بال المقتول ؟ التقى المسلمان بسيفيهما فا

ومن فوائدها: أن ما صاده احملرم ميتة ال حيل  .هذه أقسام ترك احملرم  قال ألنه كان حريصا على قتل صاحبه )

 عرب عن صيده بقتل ، بالسهم أو أمسكه وذحبه فإنه ميت ؛ وجه الداللة أن اهللا أكله ال له وال لغريه سواء قتله

هذا ما قتله احملرم ما صاده احملل فهل  فهو ميتة . دل هذا على أن ما قتله احملرم ,ومعلوم أن القتل ليس ذكاة ؛ في

؛ وإن صاده  اجلواب الصحيح أن يف هذا تفصيل ، وأنه إن صاده للمحرم فهو حرام على احملرم حيرم على احملرم  ؟

 . حالل للمحرمرمني فهو لنفسه أو لغريه من غري احمل


